
Conclusies 
 
Misstanden rond de behandeling van Palestijnse kinderen in het Israëlische militaire 
detentiesysteem lijken wijdverbreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd te zijn. Deze 
conclusie is gebaseerd op herhaalde beschuldigingen van deze slechte behandeling in de 
afgelopen tien jaar en het grote aantal, de consistentie en het terugkomende karakter van 
deze beschuldigingen. Een review van casussen zoals gedocumenteerd binnen de daarvoor 
bestaande monitoringsmechanismen aangaande ernstige kinderrechtenschendingen, alsook 
interviews die door UNICEF gehouden zijn met Israëlische en Palestijnse advocaten en 
Palestijnse kinderen, bevestigen tevens deze conclusie. 
 
Binnen het patroon van misstanden vallen de arrestatie van kinderen in hun ouderlijk huis 
tussen middernacht en 5 uur in de morgen door zwaarbewapende militairen; het blinddoeken 
van kinderen en vastbinden van hun handen met tie-wraps; fysieke en verbale mishandeling 
tijdens het vervoer naar het detentiecentrum; het ontzeggen van water, voedsel en medische 
zorg; het gebruik van fysiek geweld en bedreigingen tijdens ondervragingen; gedwongen 
bekentenissen; en het ontzeggen van toegang tot advocaten en familieleden tijdens verhoor. 
 
Misstanden rond de behandeling van kinderen gaan door tijdens de daaropvolgende 
rechtszitting, waaronder het boeien van kinderen; het ontzeggen van borgtocht en het 
opleggen van vrijheidsbeperkende straffen; en het transporteren van kinderen vanuit de 
bezette Palestijnse gebieden naar Israël om hun straf uit te zitten. Het vastzetten van de 
kinderen isoleert hen van hun families en onderbreekt hun opleiding. 
 
Deze praktijken zijn een schending van het internationaal recht dat kinderen beschermt 
tegen misstanden wanneer zij in contact komen met de politie, het leger en de wetgevende 
macht. De aankondiging in april 2010 vanuit het Israëlisch leger dat zij veranderingen zullen 
aanbrengen in de procedure rond het boeien van kinderen is een positieve ontwikkeling. Dat 
geldt tevens voor militair bevel 1676 (uit september 2011) dat nieuwe instructies vastlegt 
voor de politie (maar niet voor het leger) om ouders op de hoogte te stellen van de arrestatie 
van hun kinderen en kinderen te informeren dat zij recht hebben op een advocaat. Verdere 
maatregelen dienen geïmplementeerd te worden om de bescherming van kinderen in 
militaire detentie te waarborgen overeenkomstig de daarvoor geldende internationale 
normen en regels, om tevens valse beschuldigingen van misstanden door de autoriteiten van 
de hand te kunnen wijzen. 
 
 


