
MOTIE 6: VRIJLATING PALESTIJNSE KINDGEVANGENEN 
 
Het GroenLinks-congres, bijeen op 30 juni 2012, 
 
Stelt vast: 
• dat Defence for Children International - Palestine Section 
(DCI-PS) op 29 mei 2012 een rapport gepresenteerd heeft 
over de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen: 
‘Bound, Blindfolded and Convicted: children held in 
military detention’; 
• dat volgens DCI-PS 700 Palestijnse kinderen in Israëlische 
gevangenissen zitten, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
eenzame opsluiting; 
• dat 100 Israëlische en Amerikaanse kinderpsychologen, 
therapeuten, academici en anderen een oproep aan 
premier Netanyahu hebben gedaan om een einde te 
maken aan eenzame opsluiting van Palestijnse kinderen; 
 
Overweegt: 
• dat internationale kinderrechtenverdragen gerespecteerd 
dienen te worden en kinderen niet in gevangenissen 
moeten worden opgesloten; 
• dat er geen enkele rechtvaardiging kan zijn voor het 
ontvoeren van kinderen uit Palestina en hun opsluiting in 
Israël ; 
• dat artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève 
expliciet verbiedt om personen van bezet gebied naar het 
eigen grondgebied over te brengen; 
• dat er al decennia lang gerapporteerd wordt over deze 
onwettelijke praktijken ; 
 
Stelt vast: 
• dat de demissionaire ministers Rosenthal en Verhagen 
tijdens hun bezoek aan Israël in juni 2012 de Palestijnse en 
Israëlische mensenrechtenorganisaties negeerden; 
• dat zij met geen enkele Palestijnse gevangene of 
ex-gevangene contact hadden; 
• besluit: 
• actie-initiatieven rondom Palestijnse kinderen in Israëlische 
gevangenschap in en buiten het parlement (Nederland, 
Europa) te nemen en die van anderen volop te steunen; 
• de Nederlandse regering op te roepen zich in al haar 
contacten met Israëlische fora scherp uit te spreken tegen 
de arrestatie en opsluiting van Palestijnse kinderen; 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
De Israëlische politiek van het grootschalig opsluiten van 
Palestijnen in Israëlische gevangenissen gaat alle perken te 
buiten. Het is om te beginnen verboden onder artikel 49 van de 
Vierde Conventie van Genève. Desondanks zijn sinds 1967 zo’n 
750.000 Palestijnen door Israël gevangen gezet, wat neerkomt 
op de helft van alle Palestijnse mannen In de gevangenis wordt 
gemarteld. Dat daarnaast ook honderden kinderen gevangen 
zitten, willen we in deze motie specifiek veroordelen. 
 
Ingediend door: 
Werkgroep Midden Oosten 
 
 



PRE-ADVIES: OVERNEMEN [DOOR PARTIJBESTUUR] 
De Tweede Kamerfractie maakt zich met de indieners van 
de motie ernstig zorgen over de situatie van Palestijnse 
kinderen en andere Palestijnse gedetineerden in Israëlische 
gevangenissen. Menigmaal heeft de fractie de regering hierop 
aangesproken, maar deze geeft daarbij niet thuis. De fractie 
ziet de motie als ondersteuning van de ingeslagen weg. 


