Donald Trump beschermt laffe moordenaars Palestijnse kinderen (video)
Maandag, 15 april 2019 13:34

Iedereen kan zich nog wel de schokkende beelden herinneren van de "heldhaftige"
Israëlische scherpschutters die ongewapende Palestijnse kinderen doodschieten.
Donald Trump dreigt nu met hel en verdoemenis als het Internationaal Gerechtshof het waagt
om Amerikanen of Israëliërs te vervolgen voor oorlogsmisdaden.
In Den Haag bevindt zich een bijzondere rechtbank:
Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI)
is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het
statuut.
Op zich natuurlijk mooi dat mensen die echt genocide en/of oorlogsmisdaden en dergelijke
plegen vervolgd kunnen worden door een internationale rechtbank.
Maar, het gaat hier al net zo als met het gewone rechtssysteem, waarbij je recht hebt voor
burgers en recht voor de elite. Zo heb je bij het ICC recht voor gewone landen en je hebt recht
voor landen zoals Amerika en Israël.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft het ICC gewaarschuwd dat er een “snel en
heftig” antwoord zal komen als dit hof het lef heeft om Amerikanen of Israëliërs te vervolgen
voor oorlogsmisdaden.
Deze waarschuwing kwam naar aanleiding van een verzoek van een aanklager van het hof
om Amerikanen te mogen vervolgen wegens begane oorlogsmisdaden in Afghanistan. Dit
verzoek werd door de rechters afgewezen, waardoor Donald Trump in een jubelstemming
verkeerde.
Hij beschreef de weigering van de rechters als “een belangrijke internationale overwinning" en
claimde dat zowel Amerikanen als Israëliërs immuun hoorden te zijn voor strafvervolging door
het ICC.
Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had vorige maand al gedreigd om visa voor
ICC personeel dat zich bezig hield met het vervolgen van Amerikaanse troepen in Afghanistan
in te trekken. Ook waarschuwde hij voor economische sancties als het ICC niet haar koers zou
verleggen.
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Niet duidelijk is welk land dan slachtoffer zou worden van die sancties, maar wel dat het nu
niet meer nodig is, omdat het ICC heeft gecapituleerd na de Amerikaanse dreigementen.
Ook doet het ICC onderzoek naar de (oorlogs)misdaden die door Israël zijn begaan op de
Westoever en de Gazastrook, zoals de laffe moorden op ongewapende Palestijnse kinderen.
Onderdeel daarvan vormt ook het vernielen van Palestijns onroerend goed en het verdrijven
van de Palestijnen van hun eigen ;and.
Ongetwijfeld zullen ook die misdaden onbestraft blijven, want Donald Trump heeft meer dan
duidelijk gemaakt dat ook Israëliërs niet vervolgd mogen worden door het ICC, ongeacht wat ze
hebben uitgespookt.
Ondertussen is zijn baas opnieuw gekozen tot premier van Israël en ziet het er meer dan
beroerd uit voor de Palestijnen.
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