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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z07727
Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en
Karabulut (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over vervolging van de
Palestijnse mensenrechtenverdediger Issa Amro (ingezonden 15 april 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht van Amnesty International, «Authorities must drop charges against human rights defender Issa Amro for peaceful
criticism»?1
Vraag 2
Wat is uw opvatting over de stelling van Amnesty International dat de
vervolging van mensenrechtenverdediger Amro door de Palestijnse Autoriteit
(PA) wegens kritiek die hij op sociale media op de PA heeft geuit, «de
zoveelste vernietigende klap voor de vrijheid van meningsuiting in Palestina»
is?
Vraag 3
Op welke wijze kunt u de oproep van Amnesty International ondersteunen dat
de Palestijnse autoriteiten alle aanklachten tegen Amro onmiddellijk moeten
intrekken, aangezien kritiek op functionarissen nooit als een misdaad
aangemerkt mag worden?
Vraag 4
Deelt u de mening van Front Line Defenders dat het recente besluit van een
Palestijnse rechtbank om de hoorzitting in de rechtszaak tegen Amro tot
22 mei 2019 te verdagen, deel uitmaakt van een patroon van juridische
intimidatie?2
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«Authorities must drop charges against human rights defender Issa Amro for peaceful
criticism», 27 maart 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/palestineauthorities-must-drop-charges-against-human-rights-defender-Amro-amro-for-peacefulcriticism/
«Judicial harassment of human rights defender Issa Amro», 3 april 2019, https://
www.frontlinedefenders.org/en/case/military-trial-Amro-amro-and-farid-al-atrash-continues-0
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Vraag 5
Op welke wijze volgt u de parallelle vervolging van Amro door de Israëlische
autoriteiten? Kunt u de Kamer nader over deze rechtszaak, die loopt voor een
Israëlische militaire rechtbank, informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Deelt u de mening van Front Line Defenders dat Amro het doelwit is van
juridische intimidatie door de Israëlische en Palestijnse autoriteiten uitsluitend
vanwege het vreedzame en legitieme werk dat hij als mensenrechtenverdediger in bezet Palestijns gebied verricht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u
hierover contact gehad met de Palestijnse autoriteiten?
Vraag 7
Betreurt u dat Youth Against Settlements (YAS), de jongerenorganisatie in
Hebron waar Amro bij betrokken is, zich genoodzaakt voelde haar activiteiten
te staken tot de intimidatiecampagne tegen Amro en YAS ophoudt? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, ziet u mogelijkheden om Youth Against Settlements te
ondersteunen?
Vraag 8
Kunt u ingaan op de ontwikkelingen sinds uw vorige antwoorden op vragen
over de arrestatie en detentie van Amro (Kamerstuknummer 2017D28497)?
Vraag 9
Is het u bekend of de EU nog altijd Amro bijstaat met diplomatieke steun in
de rechtszaken die de Palestijnse en Israëlische autoriteiten tegen hem
hebben aangespannen? Zo ja, hoe?
Vraag 10
Op welke wijze staat Nederland Amro bij? Bestaat die bijstand ook uit het
bijwonen van zittingen voor Palestijnse en Israëlische rechtbanken? Zo nee,
waarom niet?
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