
Weinig twijfel over mogelijk 
 
Op 9 november stond er in Sp!ts een interview met mensenrechtenadvocaat Gerard Horton 
van de Palestijnse tak van Defence for Children International (DCI), die in die week op 
uitnodiging van onze coalitie een bezoek bracht aan Nederland. In het artikel was ook een 
reactie te lezen van Esther Voet, adjunct-directeur van het CIDI (Centrum Informatie en 
Documentatie Israël), op het rapport van DCI waar Horton in het interview naar refereert, een 
rapport dat door haar “eenzijdig en tendentieus” wordt genoemd. In haar reactie maakte Voet 
tevens de volgende beweringen: de Palestijnse kinderen die worden opgepakt door het 
Israëlisch leger zijn “veelal” 16- en 17-jarigen; een deel van deze kinderen waren op een 
“zelfmoordmissie”; en “Israël [heeft] een goed functionerend rechtssysteem” als het aankomt 
op het straffen van militairen die tijdens de arrestatie en detentie van deze kinderen over de 
schreef zijn gegaan. 
 
Waar Voet haar informatie vandaan haalt, is niet duidelijk, maar dat haar beweringen 
ongefundeerd zijn, daar is weinig twijfel over mogelijk.  
 

 Dat het bij deze opgepakte kinderen “veelal” gaat om 16- en 17-jarigen, staat haaks 
op de cijfers die door DCI in de Palestijnse gebieden zijn verzameld, cijfers die aan 
DCI verstrekt zijn door het Israëlisch legeri. Feit is dat in 2011 49% van de opgepakte 
jongeren jonger was dan 16 jaar.  
 

 Dat een deel van deze opgepakte jongeren op “zelfmoordmissie” zou zijn gestuurd, 
wordt niet gestaafd door de cijfers die door het Israëlisch leger zelf verstrekt zijn. Het 
leger doet daar namelijk in de voorhanden zijnde statistieken geen uitspraken over. 
Wél wist het leger te melden dat in 2011 47% van de opgepakte jongeren 
beschuldigd werd van stenen gooien, en nog eens 16% van het gooien van 
Molotovcocktails. Overigens past hier de opmerking, zoals ook aangehaald door 
Gerard Horton, dat voor een groot deel van deze beschuldigingen solide, op een 
integere manier verkregen bewijs ontbreekt. 

 
 Zoals te lezen valt in rapporten van Israëlische mensenrechtenorganisaties als 

B’Tselem en Yesh Din kent Israël in de praktijk geen goed functionerend 
rechtssysteem als het aankomt op het vervolgen van militairen die beschuldigd 
worden van wandaden tegen Palestijnen. B’Tselem rapporteerde over in totaal 473 
gevallen van geweld door leger en grenspolitie tegen Palestijnen tussen september 
2000 en eind 2011; in maar 4% (19) van de gevallen leidde dit tot een veroordelingii. 

 
DCI staat niet alleen in haar onderzoek naar de schendingen van kinderrechten in de 
Palestijnse gebieden door het Israëlisch leger. Een rapport geschreven door een groep 
Britse advocaten in juni 2012, financieel ondersteund door het Britse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, concludeerde dat er sprake is van een structureel patroon van ernstige 
kinderrechtenschendingen, en deed ruim 40 aanbevelingen om aan deze schendingen een 
einde te maken. De Israëlische veteranenorganisatie Breaking the Silence publiceerde 
medio 2012 een rapport vol getuigenissen van Israëlische militairen over 
kinderrechtenschendingen door het leger in de Palestijnse gebieden, onder meer bij 
arrestatie en detentie. De feiten spreken voor zich. 
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http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2012/11/isra%C3%ABl-schendt-kinderrecht
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2012/11/isra%C3%ABl-schendt-kinderrecht
http://www.btselem.org/sites/default/files2/2011_annual_report_eng.pdf
http://www.yesh-din.org/cat.asp?catid=2
http://www.childreninmilitarycustody.org/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.breakingthesilence.org.il/wp-content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf

